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Schriftelijke vragen over stand van zaken plattelandsontwikkelingsprogramma
POP3
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Geachte heer Braspenning,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 16 oktober 2017, ingekomen op 16 oktober 2017, heeft u namens
de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

S.A. (Siegfried) Willems
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

073 6812402
Email

1. a) Ligt de uitgifte van de voorziene begroting per subsidiemaatregel op
schema?

sawillems@brabant.nl

Antwoord: Ja. POP3 2014-2020 is van start gegaan met het Uitvoeringsbesluit
van 13 februari 2015 waarin de Europese Commissie Nederland groen licht
heeft gegeven. Noord-Brabant was de provincie met de eerste openstelling in
november 2015. Er kan gesproken worden van een late start. Toch hebben de
meeste provincies waaronder Brabant, de ambitie om nagenoeg het volledige
nog resterende EU–budget in 2018 open te stellen.
Deze ambitie is bij de meeste maatregelen goed zichtbaar. De maatregelen
Jonge Landbouwers regeling (JoLa) en Leader blijven nog achter.
Bij de Jola is dit te verklaren door de landelijke afspraak die gemaakt is over de
uitvoering ervan waarbij ieder jaar een deel van het beschikbare budget wordt
opengesteld tot 2020. Bij LEADER kiezen enkele provincies waaronder Brabant,
in samenwerking met de Lokale Actiegroepen (LAG) er eveneens voor om
verspreid over de looptijd open te stellen. LEADER is in Brabant vertraagd open
gegaan vanwege de N69 besluitvorming. Eind 2017 informeren we Provinciale
Staten met een uitgebreide tussenrapportage POP3 Noord-Brabant.

-

1. b) Worden de termijnen voor het beoordelen van subsidieaanvragen én voor
uitbetaling binnen de gestelde Awb-eisen gehaald?
Antwoord: Ja, al waren er wel opstartproblemen. Brabant heeft de variant
waarin de provincie zoveel als mogelijk zelf de uitvoering verzorgt. Voor de
eerste openstellingen eind 2015 is dit niet gelukt en grotendeels het gevolg van

Bijlage(n)

een slecht functionerende ICT-systeem van RVO voor POP3. Stimulus als
uitvoeringsorganisatie en RVO als Betaalorgaan hebben in onderlinge
samenwerking te zorgen dat binnen de 22 weken termijn aanvragen worden
afgehandeld. De tijd die aanvragers nodig hebben om aanvullende informatie
zoals financiële gegevens aan te leveren, komt hier bovenop. Alle afgewezen
aanvragen zijn binnen de gestelde termijn in kennis gesteld. Alle aanvragers met
een toekenning zijn binnen de gestelde termijn op de hoogte gebracht dat een
subsidie beschikking zal volgen. Een aandachtspunt is nog de doorlooptijd van
de financieel-technische beoordeling, waardoor in een aantal gevallen de
gestelde termijn niet is gehaald. Als de steeds betere samenwerking tussen
Stimulus en RVO doorzet – wat de verwachting is – zullen bij de komende
openstellingen in alle gevallen de wettelijke termijn gehaald worden.
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1. c) Reageert de beoogde doelgroep conform de verwachting op de
oproepen? Indien niet, wat is hiervan de reden?
Antwoord: Ja. Er bestaat voldoende tot meer dan voldoende belangstelling voor
de verschillende maatregelen, met uitzondering van één soort kennismaatregel
waarvoor we zorgen dat de voorwaarden aantrekkelijker worden in de
beoogde 2e openstelling. Er is bij elk van de maatregelen geen aanleiding te
verwachten dat subsidie onbenut blijft.

2. Stemt u de invulling van de subsidiemaatregelen af met a) naburige provincies
teneinde concurrentie te voorkomen? b) de Rijksoverheid, daar waar het met
agrarische sectoren afgesproken doelen t.a.v. innovatie en duurzaamheid
betreft?
Antwoord: Ja. Er is maandelijks een afstemmingsoverleg met de andere
provincies, het Regie Bureau POP, RVO en EZ. Daarnaast is er maandelijks
overleg als Landsdeel Zuid voor afstemming met de naburige provincies Limburg
en Zeeland. De invulling van data, maatregelen, investeringslijsten,
subsidieplafonds bepalen de provincies aan de hand van de eigen specifieke
situatie, gebied specifieke problemen en opgaven. Provincies verschillen sterk in
de omvang van de agrarische sector, de problemen en de ambities. Wij volgen
de Agenda van Brabant en de hieraan gerelateerde Uitvoeringsagenda’s voor
Agrofood, Natuur, Water, Klimaat. Het voorkomen van concurrentie heeft
daarbij wel de aandacht. Ook neemt de provincie deel aan een werkgroep
waarin de Rijksoverheid zitting heeft om inhoudelijk het beleid voor Agrofood
Innovatie en Duurzaamheid te bespreken.

3. Wat zijn de eerste bevindingen en ervaringen van de nieuwe, decentrale
opzet van POP3 door de provincie? In het bijzonder die van de
subsidiemaatregelen die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd.
Antwoord: De start was vertraagd, de opstart ging niet zonder problemen maar
het programma is nu goed op weg en het gaat steeds beter. POP3 biedt
Brabant de mogelijkheid beleidskeuzes te maken die passen bij de Brabantse
situatie en het Brabantse bedrijfsleven. De uitvoering door Stimulus is dusdanig
succesvol dat het IT-systeem en werkwijzen in de hantering van regels worden
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overgenomen op landelijke schaal. Het IT-systeem van Stimulus gaat landelijk
overgenomen worden door RVO en gebruikt worden door alle provincies. Als
Uitvoeringsinstantie (Stimulus) ook de rol van Betaalorgaan (nu RVO) zou
krijgen, zou dat significant schelen in doorlooptijden en controlelasten. Een
taakverdeling analoog aan het EFRO-programma zou zeer gewenst zijn.
Begunstigden vinden Stimulus in vergelijking met RVO in vorige periode
laagdrempeliger en meer servicegericht. POP3 is daardoor toegankelijker
geworden.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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